
                  Informação da Presidente                         

(01 de abril de 2015 a 31 de maio 2015)                                     1 

 

 

Exma. Senhora Presidente 

Dr.ª Célia Correia 

Assembleia de Freguesia de Canidelo. 

 

 

Junto se envia a V. Ex.ª a informação que resume a atividade desenvolvida 

entre 01 de abril de 2015 e 31de maio de 2015. 

 

 AÇÃO SOCIAL 

� Várias reuniões a propósito do Programa do “Cantinho do Estudo”. 

� Reunião com representantes da Mutualidade Vilanovense, 

acompanhada pela Assistente Social, Dra. Manuela Francisco, a 

propósito da situação das Pessoas com Demências. 

� Participação na reunião do CLAS. 

� Participação nas comemorações da ASSIC pela passagem do seu 9.º 

aniversário. 

� Reunião com representantes da Cruz Vermelha de Gaia sobre os 

serviços de apoio à “Terceira Idade”, a disponibilizar no Concelho. 

 

 

 EDUCAÇÃO 

� Presença nas atividades desenvolvidas pela Escola Básica D. Pedro I, 

a propósito do aniversário do Patrono da Escola. 

�  Reunião com o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Padre Almiro Mendes 

(Centro Social e Paroquial de Canidelo) e representantes da freguesia 

(movimento associativo de pais), a propósito da implementação do 

programa Gai@prende+. 
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� Participação na reunião do Conselho Geral do Agrupamento D. Pedro 

I. 

� Presença na reunião de apresentação dos resultados do inquérito 

sobre o Gai@prende+, realizado pela FEDAPAGAIA. 

� Presença na gala promovida pela Escola Básica D. Pedro I, no 

Auditório Municipal de Vila Nova de Gaia, a propósito do seu Quadro 

de Honra e Prémio de Valor e Mérito. Acompanhada pela Vogal Fátima 

Sousa. 

� Presença na gala promovida pelo Agrupamento de Valadares, nos 

Bombeiros Voluntários de Valadares, a propósito do Quadro de Honra 

e Prémio de Valor e Mérito, de alunos residentes em Canidelo.  

� Participação, delegada na Vogal Fátima Sousa, na gala promovida pela 

Escola Secundária de Valadares, a propósito do Quadro de Honra e 

Prémio de Valor e Mérito, de alunos residentes em Canidelo.  

� Presença na Cerimónia de Constituição da Associação “Educ,álcool 

Portugal” de V. N. de Gaia. 

� Participação na reunião do Conselho Geral da Escola Secundária Inês 

de Castro. 

 

 

 CULTURA 

� Participação na “Sessão de Fados”, promovida pela Comissão de Festas 

de Santo André, no Salão Paroquial de Canidelo. 

� Presença na apresentação do livro “Palavras On para Vidas Off”, da 

autoria do Sr. Padre Almiro Mendes, Pároco de Canidelo, acompanhada 

pelos Vogais Fátima Sousa e Eduardo Gomes. 

� Homenagem a Adriano Correia de Oliveira, promovida pela Junta de 

Freguesia no âmbito das Comemorações do “25 de Abril”. 



                  Informação da Presidente                         

(01 de abril de 2015 a 31 de maio 2015)                                     3 

 

� Sessão Comemorativa do “25 de Abril”, promovida pela Assembleia de 

Freguesia de Canidelo e homenagem às Associações “Sport Clube de 

Canidelo, Associação Recreativa de Alumiara e Centro Cultural e 

Desportivo Adriano Correia de Oliveira. 

� Inauguração da Escultura/Memorial do Movimento Associativo de 

Canidelo. 

� Romagem ao Cemitério do Meiral, com colocação de uma coroa de 

flores na sepultura dos Combatentes do ultramar. 

� Assinatura do protocolo com o Jornal “O Gaiense” para efeito do 

concurso “Gaia é Fado”. 

� Reunião com o Sr. Arquiteto Domingo Tavares, autor do Livro sobre o 

Palacete “Marques Gomes”, construído em articulação com os familiares 

do Sr. Manoel Marques Gomes, cuja apresentação será agendada no 

mês de setembro em Canidelo. A Junta de Freguesia associou-se a esta 

edição. 

� Reunião com a comissão de Festas de Canidelo, para tratar dos apoios 

à sua organização. 

� Presença na inauguração do Ateliê/Artes, integrado na Bienal de Artes 

de Gaia, onde participou um grupo de alunos da Escola D. Pedro I. 

 

 

 DESPORTO  

� Participação na organização dos Jogos Juvenis de Gaia, acompanhada 

pelo Tesoureiro, Fernando Barrias, coordenador Autarquico. 

� Presença nas duas jornadas desportivas dos Jogos Juvenis de Gaia 

(fase freguesia), organizadas a propósito da seleção das equipas a 

participarem na final destes jogos. Participaram 250 crianças, alunos do 

Agrupamento D. Pedro I, nos escalões 8-10 anos e 10-12 anos. 
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� Presença na final desportiva, (fase de Freguesia, Futebol de 7 e Futebol 

de 5, Masculino e Feminino) para apuramento das equipas a 

participarem na Final Concelhia dos Jogos Juvenis de Gaia. 

     Foram aprovadas: cinco equipas: Futebol de 5 e Futebol de 7 Masculino; 

e Futebol de 7 Feminino e Ténis de Mesa Feminino/Masculino. Estas 

equipas envolveram um total de 40 alunos. 

Marcaram presença neste evento, o Tesoureiro da Junta de Freguesia, 

Fernando Barrias o Vogal, Manuel Ferreirinha e o Sr. Presidente da 

Câmara, que entregou medalhas a todos os participantes e as taças aos 

vencedores.  

� Reunião com a Associação Cultural e Desportiva Portugal Ativo – 

ACDPA, a propósito da realização do evento “Atlantic Surf Fest” na 

freguesia. 

� Participação, delegada no Tesoureiro Fernando Barrias e no Vogal 

Eduardo Gomes, na abertura e encerramento das provas de Ciclismo, 

promovidas pelo Centro Cultural e desportivo Arca de Noé. 

� Participação na reunião com o Sr. Chefe de Gabinete do Presidente da 

Câmara e representantes da empresa H1, para a organização da 

semana desportiva “A Baliza é Tua”, a acontecer no campo de futebol 

Manoel Marques Gomes, entre 15 a 19 de junho, dirigido a 30 jovens (27 

rapazes e 3 raparigas). 

� Presença, Acompanhada pelo Tesoureiro, Fernando Barrias na 

apresentação do Campeonato Europeu de Vela classe 490, na Douro 

Marina. 

� Presença acompanhada pelo Vogal, Eduardo Gomes, na apresentação 

do festival “ Atlantic Surf Fest”, promovido pela Associação Cultural e 

Desportiva Portugal Ativo, que integra pela primeira vez uma etapa do 

Circuito Europeu de Longboard. 

� Presença na Caminhada organizada pela Liga Portuguesa Contra o 

Cancro. 
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 SEGURANÇA 

� Reunião preparatória com o Comandante da PSP de Canidelo, 

aproposito da preparação das comemorações do dia 1 de junho, Dia 

Mundial da Criança a ter lugar no quartel da Serra do Pilar. 

 

 

 URBANISMO 

� Várias reuniões com a equipa, liderada pelo Diretor da GAIURB, 

contando com a presença do Vogal Manuel Ferreirinha, a propósito da 

reabilitação do Lugar de S. Paio. Visitas ao local com a referida equipa. 

� Reunião com representantes da União de Freguesias Afurada/ St.ª 

Marinha a propósito dos limites destas freguesias e da Freguesia de 

Canidelo. 

 

 

 ASSOCIATIVISMO 

� Participação delegada nos Vogais, Eduardo Gomes e o Tesoureiro 

Fernando Barrias na Gala de Celebração do Dia Mundial do Autismo, 

promovido pela APPACDM, no Cine Teatro Brasão em Valadares. 

� Reunião com as associações da Freguesia a propósito da 

apresentação da Escultura Memorial ao Movimento Associativo de 

Canidelo a inaugurar no dia 26 de abril do corrente ano, no âmbito das 

comemorações do 25 de Abril. 

� Participação na homenagem a Adriano Correia de Oliveira, promovida 

pelo Centro Cultural e Recreativo Adriano Correia de Oliveira, na 

Associação Recreativa de Canidelo. 
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� Reunião do Conselho Consultivo da Juventude: Tomada de posse. 

� Reunião com representantes da Associação de Pais do J.I. de 

Canidelo, a propósito das obras de reabilitação do edifício. 

� Reunião com representantes da APECA (Associação de Pais da 

Escola D. Pedro I), a propósito das atividades a implementar. 

� Reunião com a Associação Desportiva Juventude de Gaia para tratar 

da organização das suas atividades desportivas. 

� Reunião com o Conselho Consultivo da Juventude: eleição da mesa e 

agendamentos futuros. 

� Participação, acompanhada pelo Vogal Firmino Matos, nas 

“Cerimónias Comemorativas do 109º Aniversário dos Bombeiros 

Voluntários de Coimbrões”. 

� Reunião com representantes da APESCA, a propósito da organização 

do “Dia Medieval”, a ter lugar na Escola Secundária Inês de Castro, no 

dia 12 de junho. 

� Reunião com a Associação de Pais da APECA a propósito das 

atividades relativas ao encerramento do ano escolar e à organização 

de uma feira/amostra, sobre a oferta de atividades/tempos livres para 

as férias na freguesia. 

� PRESENÇA na “Cerimonia “As Promessas” do Agrupamento de 

Escuteiros de Canidelo. 

� Reunião com o Sr. Eng.º José Teixeira, responsável pela estrutura 

elétrica do Parque de Campismo de Salgueiros a propósito da 

renovação da mesma. 

 

 
A Presidente da Junta 

 
a) Maria José Gamboa, Dra. 


